
 
  aan en licht het gemeentebestuur allerlei  
 besluiten en voornemens kort toe.  

Gemeentehuis 
Postbus 73, 5120 AB Rijen
tel. 14 0161
Internet  
www.gilzerijen.nl
E-mail  
info@gilzerijen.nl  Info

B en W belicht… 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, 
meestal op dinsdag. In deze 'B en W belicht' informeren wij u over alle openbare besluiten en rondvraag 
van 30 juni 2020 ĞŶ�ǁĞ�ŐĞǀĞŶ�Ğƌ�ĞĞŶ�ŬŽƌƚĞ�ƚŽĞůŝĐŚƟŶŐ�ŽƉ͘�,ŽĞǁĞů�ĚĞǌĞ�ƐĂŵĞŶǀĂƫŶŐĞŶ�ŵĞƚ�ǌŽƌŐ�ǌŝũŶ�
ƐĂŵĞŶŐĞƐƚĞůĚ͕�ŬƵŶƚ�Ƶ�Ğƌ�ŐĞĞŶ�ƌĞĐŚƚĞŶ�ĂĂŶ�ŽŶƚůĞŶĞŶ͗�ĚĞ�ƐĂŵĞŶǀĂƫŶŐĞŶ�ŐĞǀĞŶ�ŝŵŵĞƌƐ�ĞĞŶ�ďĞŬŶŽƉƚ�
ďĞĞůĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďĞůĞŝĚƐƐƚƵŬŬĞŶ�ǁĂĂƌŽǀĞƌ�ŚĞƚ�ĐŽůůĞŐĞ�ŚĞĞŌ�ďĞƐůŽƚĞŶ�ŽĨ�ĞůŬĂĂƌ�ŚĞĞŌ�ŐĞŢŶĨŽƌŵĞĞƌĚ͘�sŽŽƌ�
ǀƌĂŐĞŶ�ŬƵŶƚ�Ƶ�ƚĞƌĞĐŚƚ�ďŝũ�ĚĞ�ŐƌŽĞƉ��ŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ͕�ƚĞůĞĨŽŽŶ�Ϭϴϴ�ʹ�ϯϴϮ�ϭϭ�ϭϳ͘�

Eerst checken, dan klikken. Zo voorkomt u phishing
U kunt phishing van uw gegevens voorkomen door eerst goed de website-
link te controleren: wie is de afzender? Pas als u de afzender vertrouwt 
kunt u op de link klikken. 

Wat is phishing? 
Phishing is het hengelen naar inlog- en persoonsgegevens. Dit gebeurt via 
e-mail, WhatsApp, sms of sociale media. Vaak gaat het bericht over een 
probleem, een prijs of een openstaande factuur.

Zo voorkomt u phishing van uw gegevens:
• Klik nooit zomaar op (betaal)links, ook niet als ze van bekende personen 

of bedrijven lijken te komen. Betaal nooit in Bitcoins of andere digitale 
valuta.

• Deel nooit persoonlijke gegevens zoals pincodes, uw BSN-nummer of 
ĞĞŶ�ƐĐĂŶ�ǀĂŶ�Ƶǁ�ůĞŐŝƟŵĂƟĞďĞǁŝũƐ͘�KŽŬ�ŶŝĞƚ�ŵĞƚ�ďĞŬĞŶĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ͘

• Zoek via zoekmachines op internet of er meer te vinden is over het des-
ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ�ĞͲŵĂŝůĂĚƌĞƐ�ŽĨ�ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌ͘

ͻ� �Ğů�ĚŝƌĞĐƚ�Ƶǁ�ďĂŶŬ�ŽĨ�ĚĞƐďĞƚƌĞīĞŶĚĞ�ŝŶƐƚĂŶƟĞ�ĞŶ�ĚŽĞ�ĂĂŶŐŝŌĞ�ŽĨ�ŵĞůĚŝŶŐ�
ďŝũ�ĚĞ�ƉŽůŝƟĞ͘�tĂĂƌƐĐŚƵǁ�Ƶǁ�ĨĂŵŝůŝĞ͕�ǀƌŝĞŶĚĞŶ�ĞŶ�ŬĞŶŶŝƐƐĞŶ�ŽǀĞƌ�ĚĞǌĞ�
ŽƉůŝĐŚƟŶŐƐǀŽƌŵ͘

tŝůƚ�Ƶ�ŵĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͍�
EĞĞŵ�ĚĂŶ�ĞĞŶ�ŬŝũŬũĞ�ŽƉ͗�ǁǁǁ͘ƉŽůŝƟĞ͘ŶůͬƉŚŝƐŚŝŶŐ͘

Gemeente bereidt aanleg landschapspark d’n 
Steenakker in Gilze voor 
sŝĂ�ĞĞŶ�ďƵƌŐĞƌŝŶŝƟĂƟĞĨ�ǌŝũŶ�Ğƌ�ƉůĂŶŶĞŶ�ŐĞŵĂĂŬƚ�
voor de aanleg van een landschapspark aan de 
Ridderstraat in Gilze. Het gaat om een landschap-
spark van 2,5 hectare groot. Dit park moet men-
sen uitnodigen voor een wandeling in het groen. 
�Ğ�ĂĂŶůĞŐ�ĞŶ�ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƉĂƌŬ�ǀĞƌƐƚĞƌŬƚ�
de biodiversiteit en groenstructuur in Gilze en 
ďŝĞĚƚ�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ�ǀŽŽƌ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƟĞ�ĞŶ�Ƶŝƚ-
breiding van het gemeentelijke bomenbestand. 
�Ğ�ŐƌŽŶĚ�ŽŶĚĞƌ�ŚĞƚ�ƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞ�ůĂŶĚƐĐŚĂƉƐƉĂƌŬ�
ŝƐ�ĞŝŐĞŶĚŽŵ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ͘�KƉ�Ěŝƚ�ŵŽŵĞŶƚ�ŝƐ�
de bestemming landbouwgrond. Daarom is een 
nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp 
komt binnenkort ter inzage. Daarna is het aan 
de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast 
te stellen.

Project '75 jaar bevrijding Gilze en Rijen' 
afgerond
�Ğ�ŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚ�ŚĞĞŌ�ŝŶ�ĚĞ�ďĞŐƌŽƟŶŐ�ϮϬϭϵ�
geld beschikbaar gesteld voor de viering van 75 
jaar bevrijding. Een stuurgroep bestaande uit 
ŝŶǁŽŶĞƌƐ�ǀĂŶ�ŽŶǌĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�ŚĞĞŌ�ĞĞŶ�ŐƌŽŽƚ�
ĂĂŶƚĂů�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ͘��Ğ�ǀŝĞƌŝŶŐ�ŝƐ�
afgerond. Wij zijn de betrokken vrijwilligers zeer 
erkentelijk voor hun inspanning. Een groot aan-
tal inwoners is betrokken geweest bij de diverse 
ƉƌŽũĞĐƚĞŶ͘�tĞ�ŚĞďďĞŶ�ǀĞĞů�ƉŽƐŝƟĞǀĞ�ƌĞĂĐƟĞƐ�
ontvangen. Daardoor kijken we terug op een 
geslaagde viering. De stuurgroep maakte ter 
ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚŝŶŐ�ĞĞŶ�ǀĞƌƐůĂŐ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘�
Het college biedt de verantwoording aan de ge-
meenteraad aan.

Landbouwbedrijf wil verhuizen van dorpskern 
naar buitengebied Molenschot
Een landbouwbedrijf wil de kas aan de School-
straat in Molenschot verplaatsen naar een lo-
catie aan de Rimpelaar in Molenschot. Daar 
heeft het bedrijf al kassen en voorzieningen 
staan. Zowel de gemeente als de provincie zijn 
ŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�ƉŽƐŝƟĞĨ�ŽǀĞƌ�ĚĞǌĞ�ŽŶƚǁŝŬ-
keling. Voor de verhuizing is een wijziging van 
ŚĞƚ�ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ�ŶŽĚŝŐ͘��Ğ�/ŶƚĞƌŝŵ�KŵŐĞ-
vingsverordening biedt daarvoor op dit moment 
geen mogelijkheden. Daarom wil de gemeente, 
vooruitlopend op een herziening van het provin-
ĐŝĂĂů�ďĞůĞŝĚ͕�ĞĞŶ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ƟũĚĞůŝũŬĞ�
omgevingsvergunning starten. Daarnaast kan 

ĞĞŶ�ĚĞĞů�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀŽŽƌŐĞŶŽŵĞŶ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ŽŽŬ�
regulier vergund worden. De procedure aanvraag 
omgevingsvergunning start binnenkort.

sŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐ�ϮĞ�dƵƐƐĞŶƟũĚƐĞ�ZĂƉƉŽƌƚĂŐĞ�ϮϬϮϬ�
ĞŶ��ĞŐƌŽƟŶŐ�ϮϬϮϭ
Burgemeester & wethouders hebben de werk-
wijze en planning vastgesteld om de 2e Tussen-
ƟũĚƐĞ�ZĂƉƉŽƌƚĂŐĞ�ϮϬϮϬ�ĞŶ�ĚĞ��ĞŐƌŽƟŶŐ�ϮϬϮϭ�
voor te bereiden. Het is de bedoeling om beide 
documenten begin oktober aan te bieden aan de 
gemeenteraad. Daarna is het aan de gemeente-
raad om beide documenten vast te stellen.

College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over de natuur in 
Gilze en Rijen. In een memo beantwoordt het 
college de vragen.

Gemeente bereidt verkoop bouwgrond voor
Het college bereidt de verkoop voor van bouw-
grond aan de Belle van Zuylenstraat in Rijen. 
,Ğƚ�ŐĂĂƚ�Žŵ�ĞĞŶ�ƉĞƌĐĞĞů�ǀĂŶ�ĐŝƌĐĂ�ϭϰϰϬ�ŵϮ͘�
Maas-Jacobs Vastgoed BV. gaat er zes twee-on-
der-één-kapwoningen bouwen.

'ĞŵĞĞŶƚĞ�ďĞƌĞŝĚƚ�ŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞ�ƌĞĐůĂŵĞĚŝƐƉůĂǇƐ�
voor
KƉ�Ěŝƚ�ŵŽŵĞŶƚ�ǌŝũŶ�ĂůůĞƌůĞŝ�ǀŽƌŵĞŶ�ǀĂŶ�ďƵŝƚĞŶƌĞ-
clame mogelijk in de gemeente. Veel verschillen-
ĚĞ�ƵŝƟŶŐĞŶ�ŐĞǀĞŶ�ĞĞŶ�ŐĞǀŽĞů�ǀĂŶ�ǀĞƌƌŽŵŵĞůŝŶŐ͘�
Met reclamedisplays is het mogelijk om dit te 
voorkomen. Het college besluit om de introduc-
ƟĞ�ǀĂŶ�ƌĞĐůĂŵĞĚŝƐƉůĂǇƐ�ŝŶ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�ǀŽŽƌ�ƚĞ�
bereiden. Het is de bedoeling dat straks alle bui-
tenreclame in de displays komt.

Wateroverlast in Rijen op vrijdag 26 juni
KƉ�ǀƌŝũĚĂŐĂǀŽŶĚ�Ϯϲ�ũƵŶŝ�ǁĞƌĚ�ZŝũĞŶ�ŐĞƚƌŽīĞŶ�
door een enorme hoosbui. Helaas leidde dat 
tot een enorme wateroverlast in straten en 
ǁŽŶŝŶŐĞŶ͘�,Ğƚ�ĐŽůůĞŐĞ�ůĞĞŌ�ŵĞĞ�ŵĞƚ�ŝĞĚĞƌĞĞŶ�
ĚŝĞ�ƐĐŚĂĚĞ�ŚĞĞŌ�ĂĂŶ�ǌŝũŶ�ŽĨ�ŚĂĂƌ�ĞŝŐĞŶĚŽŵŵĞŶ�
en deze moet herstellen. Dat is heel ingrijpend. 
Medewerkers van de gemeente hebben de hulp-
diensten ondersteund om na de hoosbui orde op 
zaken te stellen. Het college dankt hen voor de 
inzet. Begin deze week sprak de burgemeester 
ŵĞƚ�ĞŶŬĞůĞ�ŐĞƚƌŽīĞŶ�ŝŶǁŽŶĞƌƐ͘��ĂŶ�ĚĞ�ŝŶǁŽŶĞƌƐ�
ǀĂŶ�ŚĞƚ�ǌǁĂĂƌƐƚ�ŐĞƚƌŽīĞŶ�ĚĞĞů�ǀĂŶ�ZŝũĞŶ�ŝƐ�ĞĞŶ�
brief gestuurd.

Woning aan de Eikhof in Gilze gesloten na 
ǀŽŶĚƐƚ�ǀŝũŌŝĞŶ�ŚĞŶŶĞƉďŽŵĞŶ�
Een woning gelegen aan de Eikhof in Gilze is voor 
de duur van twee maanden gesloten vanwege 
ĞĞŶ�ŽǀĞƌƚƌĞĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�KƉŝƵŵǁĞƚ͘��Ăƚ�ŚĞĞŌ�
burgemeester Derk Alssema besloten. 

Burgemeester Derk Alssema was zelf bij de slui-
ƟŶŐ�ĂĂŶǁĞǌŝŐ͘
De burgemeester vertelt:  “ Donderdag 28 mei 
ǁĂƐ�ŝŬ�ŽƉ�ƉĂĚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ƉŽůŝƟĞ�ĞŶ�ŽŶǌĞ�ĞŝŐĞŶ�ŵĞŶ-
sen van de afdeling veiligheid en handhaving en 
was ik getuige van een inval in een drugspand. 
tĞ�ƚƌŽīĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ƐůĂĂƉŬĂŵĞƌ�ǀŝũŌŝĞŶ�ŚĞŶŶĞƉďŽ-
men aan. Hennepbomen geven meer opbrengst 
dan de ‘normale’ hennepplanten. Hiertegen op-
ƚƌĞĚĞŶ�ďůŝũŌ�ŚĞůĂĂƐ�ŽŽŬ�ŝŶ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�'ŝůǌĞ�ĞŶ�
Rijen nodig en noodzakelijk.  

In het belang van onze inwoners treed ik be-
stuurlijk op tegen de huurders of gebruikers van 
dit pand en de eigenaar. Ik heb het pand met 
ingang van vandaag dan ook voor twee maanden 
gesloten. Zo maken we een eind aan de drugs-
ŽǀĞƌůĂƐƚ�ĞŶ�ĂĂŶůŽŽƉ�ŶĂĂƌ�ĚĞǌĞ�ůŽĐĂƟĞ͘��Ăƚ�ĚŽĞ�
ik omdat drugs gepaard gaan met overlast, be-
dreigingen, geweld, criminaliteit en brandgevaar, 
ǌŽŶĚĞƌ�ĚĂƚ�ĚĞ�ŽŵŐĞǀŝŶŐ�ĚĂƚ�ŝŶ�ĚĞ�ŐĂƚĞŶ�ŚĞĞŌ͘�
Denk hierbij ook aan ripdeals en vuurwapens. “

Oproep: melden helpt!
͞KƉ�ĚĞǌĞ�ŵĂŶŝĞƌ�ŐĂĂŶ�ǁĞ�Ěŝƚ�ŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬ�ǌŽǀĞĞů�
mogelijk tegen.”, vervolgt de burgmeester. “ De 
hulp van inwoners helpt daarbij. Ik roep daarom 
de inwoners van gemeente Gilze en Rijen op om 
het te melden, als zij drugsoverlast ervaren of 
signalen hebben dat er drugs worden geprodu-

ĐĞĞƌĚ�ŽĨ�ǀĞƌŚĂŶĚĞůĚ͘��Ăƚ�ŬĂŶ�ďŝũ�ĚĞ�ƉŽůŝƟĞ�ǀŝĂ�
ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌ�ϬϵϬϬͲϴϴϰϰ͘�,Ğƚ�ŬĂŶ�ŽŽŬ�ŐĞ-
heel anoniem via Meld Misdaad Anoniem (te-
ůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌ�ϬϴϬϬͲϳϬϬϬ�ŽĨ�ĚŝŐŝƚĂĂů�ǀŝĂ�ǁǁǁ͘
ŵĞůĚŵŝƐĚĂĂĚĂŶŽŶŝĞŵ͘ŶůͿ͘��ĞǌĞ�ŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬĞ�
meldlijn stuurt de meldingen daarna door naar 
ĚĞ�ƉŽůŝƟĞ�ĞŶ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�'ŝůǌĞ�ĞŶ�ZŝũĞŶ͘͟

,ƵůƉ�ďŝũ�ŐĞůĚǌĂŬĞŶ�ĞŶ�ĮŶĂŶĐŝģůĞ�
problemen
Door de coronacrisis hebben veel mensen 
zorgen over geld. Dit is heel begrijpelijk! 
Wist u dat de gemeente verschillende mo-
ŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ�ŚĞĞŌ�Žŵ�Ƶ�ƚĞ�ŚĞůƉĞŶ�ŵĞƚ�Ƶǁ�
ŐĞůĚǌĂŬĞŶ�ĞŶ�ĮŶĂŶĐŝģůĞ�ƉƌŽďůĞŵĞŶ͍��ĂƌǌĞů�
niet en vraag om hulp!

ϭ͘�sƌĂŐĞŶ�ŽǀĞƌ�ŐĞůĚ�ͲͲх�,Ğƚ��ƵĚŐĞƚĐĂĨĠ͗
Bij het Budgetcafé kunt u vragen stellen op 
ŚĞƚ�ŐĞďŝĞĚ�ǀĂŶ�ĮŶĂŶĐŝģŶ͘�h�ŬƌŝũŐƚ�ƟƉƐ�ĞŶ�
adviezen waarmee u zelf aan de slag kunt. 
Meer hulp nodig? De medewerkers van 
het Budgetcafé zorgen dat u bij de juiste 
hulpverlener terecht komt. Het  Budget-
café is bereikbaar via telefoonnummer: 
ϬϲͲϱϳϲϬϭϴϭϲ͘�KƉ�ǁǁǁ͘ŐŝůǌĞƌŝũĞŶ͘ŶůͬďƵĚ-
ŐĞƚĐĂĨĞ�ǀŝŶĚƚ�Ƶ�ĚĞ�ŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ͘

2. Het Dorpsteam is er voor u!
sŽŽƌ�ǀƌĂŐĞŶ�ŽƉ�ŽǀĞƌ�ǁŽŶĞŶ͕�ĮŶĂŶĐŝģŶ͕�ŐĞ-
ǌŽŶĚŚĞŝĚ͕�ĚĂŐͲŝŶǀƵůůŝŶŐ�ĞŶͬŽĨ�ŽƉǀŽĞĚŝŶŐ�ĞŶ�
opgroeien kunt u contact opnemen met het 
Dorpsteam. Het Dorpsteam is van maan-
ĚĂŐ�ƚͬŵ�ǀƌŝũĚĂŐ�ǀĂŶ�ϵ͗ϬϬ�ƵƵƌ�ƚŽƚ�ϭϯ͘ϬϬ�ƵƵƌ�
ƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚ�ƚĞ�ďĞƌĞŝŬĞŶ�ǀŝĂ�Ϭϴϴ�Ͳ�ϲϬϱϬϲϬϱ͘�

ϯ͘�>ĂŶŐĚƵƌŝŐĞ�ŚƵůƉ�ďŝũ�ŐĞůĚǌĂŬĞŶ�ͲͲх��ĞŶ�
ĮŶĂŶĐŝĞĞů�ŵĂĂƚũĞ�ǀŝĂ�s/WǀŽŽƌĞůŬĂĂƌ�ĞŶ�/ŶͲ
ƐƟƚƵƵƚ�ǀŽŽƌ�DĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ�tĞƌŬ
�ůƐ�Ƶ�ůĂŶŐĚƵƌŝŐĞ�ĮŶĂŶĐŝģůĞ�ƉƌŽďůĞŵĞŶ�ŚĞďƚ�
ŽĨ�ũƵŝƐƚ�ĮŶĂŶĐŝģůĞ�ƉƌŽďůĞŵĞŶ�ǁŝůƚ�ǀŽŽƌŬŽ-
ŵĞŶ͕�ŬĂŶ�ĞĞŶ�͚ ĮŶĂŶĐŝĞĞů�ŵĂĂƚũĞ͛�Ƶ�ŚĞůƉĞŶ͘�
�ĞŶ�ĮŶĂŶĐŝĞĞů�ŵĂĂƚũĞ�ŝƐ�ĞĞŶ�ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌ�ĚŝĞ�
Ƶ�Ͳ�ŚĞĞů�ƉƌĂŬƟƐĐŚ�Ͳ�ŚĞůƉƚ�Žŵ�Ƶǁ�ŐĞůĚǌĂŬĞŶ�
ĞŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ�ŽŶĚĞƌ�ĐŽŶƚƌŽůĞ�ƚĞ�ŬƌŝũŐĞŶ�
en te houden. Wilt u ondersteuning van 
ĞĞŶ�ĮŶĂŶĐŝĞĞů�ŵĂĂƚũĞ͍�DĞůĚƚ�Ƶ�ĚĂŶ�ĂĂŶ�ďŝũ�
Maud Bakx van VIPvoorelkaar. Maud is be-
ƌĞŝŬďĂĂƌ�ǀŝĂ�ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌ�Ϭϲ�Ͳ�ϱϳϯ�ϰϱϭ�
82 of via maud@vipvoorelkaar.nl.

ϰ͘�&ŝŶĂŶĐŝģůĞ�ƉƌŽďůĞŵĞŶ�ͲͲх�W>�EŐƌŽĞƉ
�ůƐ�Ƶ�ďĞƚĂůŝŶŐƐƉƌŽďůĞŵĞŶ�ŽĨ�ƐĐŚƵůĚĞŶ�ŚĞĞŌ�
ŬĂŶ�W>�EŐƌŽĞƉ�Ƶ�ŚŝĞƌďŝũ�ŚĞůƉĞŶ͘��ŝƚ�ŐĞĞŌ�
vaak veel rust. U kunt PLANgroep bereiken 
ǀŝĂ�ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌ�ϬϲͲϭϯϰϲϭϭϲϬ�ĞŶ�ǀŝĂ�
GR@PLANgroep.nl. 

WĞƌ�ϭ�ũƵůŝ�ƌĞŐĞůƐ�ƌĞŐŝŽƚĂǆŝ�ǀĞƌƐŽĞƉĞůĚ
De regels voor het regiovervoer Mid-
den-Brabant zijn  versoepeld.
De belangrijkste wijzigingen:
Ͳ� �Ğ�ŝŶĚŝĐĂƟĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞŶǁĂŐĞŶ͕�ǀŽŽƌŝŶͲǌŝƚ-

ten en extra beenruimte zijn weer gega-
randeerd

Ͳ� �ƌ�ŝƐ�ŐĞĞŶ�ŵĂǆŝŵĂůĞ�ďĞǌĞƫŶŐ�ŝŶ�ĚĞ�ǀŽĞƌ-
ƚƵŝŐĞŶ�;ŵŽŶĚŬĂƉũĞ�ďůŝũŌ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚͿ

<ŝũŬ�ǀŽŽƌ�ŵĞĞƌ�ĂĐƚƵĞůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽƉ�
www.regiovervoermiddenbrabant.nl

Controles gemeentelijke inschrijvingen en 
woonfraude weer van start
sĂŶǁĞŐĞ�ĚĞ�ůĂŶĚĞůŝũŬĞ�ĐŽƌŽŶĂŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ǌŝũŶ�Ğƌ�ĚĞ�ůĂĂƚƐƚĞ�ƟũĚ�ŐĞĞŶ�ŚƵŝƐ-
bezoeken geweest in het kader van gemeentelijke inschrijvingen, nacht-
ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ĞŶ�ǁŽŽŶĨƌĂƵĚĞ͘�sĂŶĂĨ�ϭ�ŵĞŝ�ǌŝũŶ�ǁĞ�ŚŝĞƌ�ǁĞĞƌ�ŵĞĞ�ďĞŐŽŶŶĞŶ͘�
sĞƌŬĞĞƌĚĞ�ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶ�ŝŶ�ĚĞ��ĂƐŝƐ�ZĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�WĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀĞŶƐ�;�ZWͿ�
kunnen leiden tot fraude met uitkeringen en toeslagen. Illegale kamergewij-
ze verhuur kan veel overlast veroorzaken. We vinden het belangrijk om de 
BRP op orde te hebben. Daarom zijn we weer begonnen met de controles. 

De BRP controleur
KŶǌĞ�ĐŽŶƚƌŽůĞƵƌ�ŬĂŶ�ďŝũ�Ƶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ĚĞƵƌ�ŬŽŵĞŶ�Žŵ�ƚĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ�ŽĨ�ĂůůĞ�
personen die in uw woning wonen, staan ingeschreven in de gemeentelijke 
�ĂƐŝƐ�ZĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�WĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀĞŶƐ͘�^ŽŵƐ�ŝƐ�ĚĂƚ�ŝŶ�ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ�ŵĞƚ�ĚĞ�
WŽůŝƟĞ͘�
�Ğ�ĐŽŶƚƌŽůĞƵƌ�ŬĂŶ�ǌŝĐŚ�ůĞŐŝƟŵĞƌĞŶ�ĞŶ�ŚŽƵĚƚ�ƌĞŬĞŶŝŶŐ�ŵĞƚ�ĚĞ�ĂĚǀŝĞǌĞŶ�ǀĂŶ�
ŚĞƚ�Z/sD�ǀŽŽƌ�ǁĂƚ�ďĞƚƌĞŌ�ŚĞƚ�ǀŝƌƵƐ��Ks/�Ͳϭϵ͘�

Regels en melden
Bent u verhuisd en vergeten uw verhuizing door te geven? Doe dit dan 
alsnog zo snel mogelijk via www.gilzerijen.nl of neem contact op met het 
<ůĂŶƚĞŶ��ŽŶƚĂĐƚ��ĞŶƚƌƵŵ�ǀŝĂ�ϭϰ�Ϭϭϲϭ͘�

�ůƐ�Ƶ�ƐŝŐŶĂůĞŶ�ŚĞĞŌ�ĚĂƚ�Ğƌ�ƚĞǀĞĞů�ƉĞƌƐŽŶĞŶ�ŽƉ�ĠĠŶ�ĂĚƌĞƐ�ǁŽŶĞŶ͕�Ğƌ�ƐƉƌĂŬĞ�
is van verkeerde inschrijvingen of kamergewijze verhuur, dan kunt u een 
mail sturen naar burgerzaken@abg.nl .



KƉ�ĚĞǌĞ�ƉĂŐŝŶĂ�ƉƵďůŝĐĞĞƌƚ�ŚĞƚ�ŐĞŵĞĞŶƚĞďĞƐƚƵƵƌ�ĚĞ�ǁĞƩĞůŝũŬĞ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚĞ�ĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ�ďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐĞŶ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŬŽƌƚ͘Ϯ

Bekendmakingen

Beschikking ambtshalve 
opneming van de adresgegevens 
als onbekend in de 
�ĂƐŝƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�WĞƌƐŽŶĞŶ
,Ğƚ�ĐŽůůĞŐĞ�ǀĂŶ�'ŝůǌĞ�ĞŶ�ZŝũĞŶ�ŚĞĞŌ�ďĞƐůŽ-
ten op grond van art 2.22 Wet Basisregis-
ƚƌĂƟĞ�WĞƌƐŽŶĞŶ�;�ZWͿ�ĚĞ�ĂĚƌĞƐŐĞŐĞǀĞŶƐ�
van onderstaande personen naar een on-
bekend land op te nemen in de BRP. Uit 
onderzoek is gebleken dat de betrokkenen 
niet meer wonen op het adres waar ze vol-
gens de BRP staan ingeschreven.

DĞƚ�ŝŶŐĂŶŐ�ǀĂŶ�ϮϬ�ŵĞŝ�ϮϬϮϬ
Geslachtsnaam
ĞŶ�ǀŽŽƌůĞƩĞƌƐ�� 'ĞďŽŽƌƚĞĚĂƚƵŵ
'ůĞŶŶǇ͕ �t͘Z͘� ϭϵͲϬϯͲϭϵϳϲ

DĞƚ�ŝŶŐĂŶŐ�ǀĂŶ�ϭϳ�ũƵŶŝ�ϮϬϮϬ
Geslachtsnaam 
ĞŶ�ǀŽŽƌůĞƩĞƌƐ�� 'ĞďŽŽƌƚĞĚĂƚƵŵ
ǀĂŶ�EŝĞƵǁĂŵĞƌŽŶŐĞŶ͕�:͘D͘,͘� ϮϴͲϬϱͲϭϵϲϬ

De volledige bekendmaking met bezwaar-
mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.
ŶůͬďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐĞŶ

Voornemen ambtshalve 
opneming van de adresgegevens 
als onbekend in de 
�ĂƐŝƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�WĞƌƐŽŶĞŶ
Het college van Gilze en Rijen maakt bekend 
dat het van plan is om van onderstaande 
personen ambtshalve de adresgegevens als 
onbekend op te nemen in de Basisregistra-
ƟĞ�WĞƌƐŽŶĞŶ�;�ZWͿ͘�hŝƚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŝƐ�ŐĞďůĞ-
ken dat betrokkenen niet meer wonen op 
het adres waar ze volgens de BRP staan in-
ŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͘��Ğ�ǀĞƌŚƵŝƐĂĂŶŐŝŌĞ�ŚĞďďĞŶ�ǁŝũ�
ŶŝĞƚ�ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͘�KŽŬ�ŚĞďďĞŶ�ǁŝũ�ŶŝĞƚ�ǀĂƐƚ�
kunnen stellen wat de huidige woonplaats 
ŝƐ͘�/Ŷ�ĚĞ�ĂƌƟŬĞůĞŶ�Ϯ͘ϯϵ�ĞŶ�Ϯ͘ϰϯ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǁĞƚ�
BRP staat dat men verplicht is het nieuwe 
adres door te geven aan de gemeente.

Geslachtsnaam 
ĞŶ�ǀŽŽƌůĞƩĞƌƐ�� 'ĞďŽŽƌƚĞĚĂƚƵŵ
�ǌŚƌŝ͕��͘� � ϭϵͲϭϬͲϭϵϴϱ
�ĂǇůĂŬ͕��͘� ϮϬͲϬϰͲϭϵϳϰ
ĚĞ�ůĂ��ŚĂŵďƌĞ͕�t͘,͘� ϭϯͲϬϱͲϭϵϰϭ

Een eventuele ambtshalve opneming van 
de adresgegevens als onbekend in de BRP 
ŬĂŶ�ŐƌŽƚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ�ĞŶͬŽĨ�ĮŶĂŶĐŝģůĞ�ŐĞ-
volgen hebben voor betrokkene(n). 
Wij verzoeken u binnen 28 dagen na datum 
ƉƵďůŝĐĂƟĞ�Ƶǁ�ǀĞƌŚƵŝǌŝŶŐ�ĚŽŽƌ�ƚĞ�ŐĞǀĞŶ�ĂĂŶ�
ŚĞƚ�<ůĂŶƚĐŽŶƚĂĐƚĐĞŶƚƌƵŵ�;<��Ϳ�ƚĞů͗�ϭϰϬϭϲϭ͘�
�ŝũ�ŐĞĞŶ�ƌĞĂĐƟĞ�ďŝŶŶĞŶ�Ϯϴ�ĚĂŐĞŶ�ŶĂ�ĚĂŐ-
ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ƉƵďůŝĐĂƟĞ�ŐĂĂŶ�ǁŝũ�ŽǀĞƌ�ƚŽƚ�ĚĞ-
ĮŶŝƟĞǀĞ�ŽƉŶĞŵŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂĚƌĞƐŐĞŐĞǀĞŶƐ�
onbekend in de BRP.

�ƩĞŶĚĞƌŝŶŐ�ďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐ�
ontwerp bestemmingsplan “d’n 
Steenakker”, Ridderstraat Gilze
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten om 
het ontwerp van het bestemmingsplan “d’n 
Steenakker” ter inzage te leggen. Dit besluit 
ŝƐ�ŽƉ�ϯ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ�ŐĞƉƵďůŝĐĞĞƌĚ�ŽƉ�ǁǁǁ͘ŽĨ-
ĮĐŝĞůĞďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐĞŶ͘Ŷů͘�/ĞĚĞƌĞĞŶ�ŬƌŝũŐƚ�
ǀĂŶ�ϳ�ũƵůŝ�ƚͬŵ�ϭϳ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϮϬ�ĚĞ�ŵŽŐĞ-
lijkheid om een zienswijze in te dienen. U 
ŬƵŶƚ�ŚĞƚ�ŽŶƚǁĞƌƉ�ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ�ƟũĚĞŶƐ�
ŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ�ŝŶǌŝĞŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ�
ǀĂŶ�'ŝůǌĞ�ĞŶ�ZŝũĞŶ͕�ZĂĂĚŚƵŝƐƉůĞŝŶ�ϭ�ŝŶ�Zŝũ-
en. Als u het bestemmingsplan wilt inzien 
maakt u een afspraak met de gemeente. U 
kunt online een afspraak maken via www.
gilzerijen.nl of door te bellen naar ons al-
ŐĞŵĞŶĞ�ŶƵŵŵĞƌ�ϭϰϬϭϯ͘�h�ŬƵŶƚ�ŚĞƚ�ƉůĂŶ�
ook bekijken op de website www.ruimte-
lijkeplannen.nl. 
,Ğƚ�/DZKͲŶƵŵŵĞƌ�ŝƐ�E>͘/DZK͘Ϭϳϴϰ͘�W-
,ƵůƚĞŶĞŝŶĚϭϱƚŵϭϵ͘KEϬϭ�͘�sŽŽƌ�ŶĂĚĞƌĞ�
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ǀĞƌǁŝũǌĞŶ�ǁŝũ�Ƶ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶ-
telijke website, www.gilzerijen.nl.

�ƩĞŶĚĞƌŝŶŐ�ďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐ�
ontwerp bestemmingsplan 
Laagstraat 33 te Rijen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten 
om het ontwerp van het bestemmingsplan 
͚>ĂĂŐƐƚƌĂĂƚ�ϯϯ�ƚĞ�ZŝũĞŶ͛�ƚĞƌ�ŝŶǌĂŐĞ�ƚĞ�ůĞŐŐĞŶ͘�
�ŝƚ�ďĞƐůƵŝƚ�ŝƐ�ŽƉ�ϭϯ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ�ŐĞƉƵďůŝĐĞĞƌĚ�
ŽƉ�ǁǁǁ͘ŽĸĐŝĞůĞďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐĞŶ͘Ŷů͘�/Ğ-
ĚĞƌĞĞŶ�ŬƌŝũŐƚ�ǀĂŶ�ϭϰ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ�ƚŽƚ�ĞŶ�ŵĞƚ�
ϯϭ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϮϬ�ĚĞ�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ�Žŵ�ĞĞŶ�
zienswijze in te dienen. U kunt het ontwerp 
ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ�ƟũĚĞŶƐ�ŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ�
inzien op het gemeentehuis te Gilze en 
Rijen

Als u het bestemmingsplan wilt inzien 
maakt u een afspraak met de gemeen-
te. U kunt online een afspraak maken via 
www.gilzerijen.nl of door te bellen naar 
ŽŶƐ�ĂůŐĞŵĞŶĞ�ŶƵŵŵĞƌ�ϭϰ�Ϭϭϲϭ͘�h�ŬƵŶƚ�
het plan ook bekijken op de website www.
ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞƉůĂŶŶĞŶ͘Ŷů͘�,Ğƚ�/DZKͲŶƵŵŵĞƌ�
ŝƐ�E>͘/DZK͘Ϭϳϴϰ͘�W>ĂĂŐƐƚƌĂĂƚͲKEϬϭ͘�sŽŽƌ�
ŶĂĚĞƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ǀĞƌǁŝũǌĞŶ�ǁŝũ�Ƶ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�
gemeentelijke website, www.gilzerijen.nl 

s�Z<��Z^��^>h/d
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in te stellen 
ŶĂďŝũ�ŚĞƚ�ĂĚƌĞƐ�,ĞŝƐƚƌĂĂƚ�ϭ�ƚĞ�ZũĞŶ͘�,ŝĞƌďŝũ�
ŝƐ�ƌĞŬĞŶŝŶŐ�ŐĞŚŽƵĚĞŶ�ŵĞƚ�ĂƌƟŬĞů�ϭϴ͕�ĞĞƌ-
ste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 
ϭϵϵϰ͘
�ŝũ�ĚŽĞŶ�Ěŝƚ�ĚŽŽƌ�ŚĞƚ�ďŽƌĚ��ϲ�ŵĞƚ�ŽŶĚĞƌ-
bord te plaatsen, met daarop het kenteken 
van het voertuig. Dit gebeurt volgens het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerste-
ŬĞŶƐ�;ZssͿ�ϭϵϵϬ�ĞŶ�ǌŽĂůƐ�ĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�
tekening die bij dit besluit hoort.
Belanghebbenden kunnen op grond van 
ĚĞ��ůŐĞŵĞŶĞ�ǁĞƚ�ďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ�ďŝŶŶĞŶ�ϲ�
ǁĞŬĞŶ�ŶĂ�ƉƵďůŝĐĂƟĞĚĂƚƵŵ�ďĞǌǁĂĂƌ�ŵĂŬĞŶ͘�
KŽŬ�ŬƵŶƚ�Ƶ�ĞĞŶ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐ�ǀƌĂ-
gen. 

Verkeersbesluit
Het college van Burgemeester en wethou-
ĚĞƌƐ�ǀĂŶ�'ŝůǌĞ�ĞŶ�ZŝũĞŶ�ŚĞĞŌ�ďĞƐůŽƚĞŶ�Žŵ�
op het parkeerterrein ten oosten van het 
tŝůŚĞůŵŝŶĂƉůĞŝŶ�ƚĞ�ZŝũĞŶ͕�ϰ�ƉĂƌŬĞĞƌǀĂŬ-
ken aan te wijzen waarop het verboden 
is te parkeren tijdens de weekmarkt op 
ĚŽŶĚĞƌĚĂŐ�ƚƵƐƐĞŶ� �Ϭϴ͘ϬϬ�ĞŶ�ϭϴ͘ϬϬ�ƵƵƌ͕ �
ƵŝƚŐĞǌŽŶĚĞƌĚ�ŽŶƚŚĞĸŶŐŚŽƵĚĞƌƐ�;ŵĂƌŬƚͿ͘�
�ŝũ�ĚŽĞŶ�Ěŝƚ�ĚŽŽƌ�ƚǁĞĞ�ďŽƌĚĞŶ��ϰ�ŵĞƚ�ĚĞ�
ŽŶĚĞƌďŽƌĚĞŶ��ϱϬϰ�ĞŶ�͞ĚŽŶĚĞƌĚĂŐ�Ϭϴ͘ϬϬ�
ʹ�ϭϴ͘ϬϬ�Ś͟�ĞŶ�͟ƵŝƚŐĞǌŽŶĚĞƌĚ�ŽŶƚŚĞĸŶŐ-
houders markt” te plaatsen. Dit gebeurt 
volgens het Reglement Verkeersregels en 
sĞƌŬĞĞƌƐƚĞŬĞŶƐ�;ZssͿ�ϭϵϵϬ͘

We maken verkeersbesluiten rechtsgeldig 
via de Staatscourant op internet. Het ver-
ŬĞĞƌƐďĞƐůƵŝƚ�ŝƐ�ƚĞ�ǀŝŶĚĞŶ�ŽƉ�ǁǁǁ͘ŽĸĐŝĞůĞ-
bekendmakingen.nl.
Belanghebbenden kunnen op grond van de 
�ůŐĞŵĞŶĞ�ǁĞƚ�ďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ�ďŝŶŶĞŶ�ϲ�ǁĞ-

ŬĞŶ�ŶĂ�ƉƵďůŝĐĂƟĞĚĂƚƵŵ�ŝŶ�ĚĞ�̂ ƚĂĂƚƐĐŽƵƌĂŶƚ�
ďĞǌǁĂĂƌ�ŵĂŬĞŶ͘�KŽŬ�ŬƵŶƚ�Ƶ�ĞĞŶ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�
voorziening aanvragen.

Omgevingsvergunningen

/ŶŐĞĚŝĞŶĚĞ�ĂĂŶǀƌĂŐĞŶ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�
omgevingsvergunning
Ϯϰ�ũƵŶŝ�ϮϬϮϬ͕�^ĐŚŽŽůƐƚƌĂĂƚ�ϱϯ͕�ϱϭϮϰ�ZE
kappen boom
Ϯϲ�ũƵŶŝ�ϮϬϮϬ͕�WŚĂŶƚŽŵ�ϯ͕�ϱϭϮϲ�Z:
bouwen bedrijfsgebouw en aanleggen uit-
ƌŝƩĞŶ
Ϯϳ�ũƵŶŝ�ϮϬϮϬ͕�^ĐŚĂĂƉƐĚŝũŬ�ϭϬ͕�ϱϭϮϲ�W<
bieden dagbesteding
Ϯϴ�ũƵŶŝ�ϮϬϮϬ͕�tŽƵǁĞƌďƌŽĞŬ�Ϯϱ͕�ϱϭϮϮ�'s
verbouwen woning 
ϭ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�<ĞƌŬƐƚƌĂĂƚ�ϭϭϲ͕�ϱϭϮϲ�'�
ǀĞƌǀĂŶŐĞŶ�ϯ�ĂŶƚĞŶŶĞƐ
ϭ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�DĂƚŚŝůĚĞ�tŝďĂƵƚƉůĞŝŶ�ϯϰ͕�
ϱϭϮϮ�<^
uitbreiden woning 
ϳ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�,ŽŽĨĚƐƚƌĂĂƚ�Ϯϳ͕�ϱϭϮϭ�:�
vervangen handelsreclame 
ϳ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�&ĂŶŶǇ��ůĂŶŬĞƌƐͲ<ŽĞŶƐƚƌĂĂƚ�ϭϭ͕�
ϱϭϮϮ��E
ďŽƵǁĞŶ�ǁŽŶŝŶŐ�ĞŶ�ĂĂŶůĞŐŐĞŶ�ƵŝƚƌŝƩĞŶ
ϳ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕��ůĂƵƐƐƚƌĂĂƚ�ϱ͕�ϱϭϮϭ�yE
plaatsen dakkapellen

De gemeente neemt eerst een besluit over 
de ingekomen aanvraag, dit besluit wordt 
gepubliceerd. Pas daarna kunt u een be-
zwaar of zienswijzen insturen. Wilt u meer 
weten over deze aanvraag? Neem dan con-
tact op met het klantcontactcentrum van 
ŽŶǌĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ͕͘�ƚĞůĞĨŽŽŶ�ϭϰ�Ϭϭ�ϲϭ͘

�ĞƐůŝƐƚĞƌŵŝũŶ�ĂĂŶǀƌĂĂŐ�ŽŵŐĞǀŝŶŐƐͲ
vergunning verlengd
ϳ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�EŝĞƵǁƐƚƌĂĂƚ�ϲϯ�ĞŶ�ϲϯ�͕�
ϱϭϮϲ���
verbouwen voormalige winkel met bedrijfs-
woning tot 2 reguliere woningen en uitbrei-
den met aanbouwen en dakterras

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
Ϯϱ�ũƵŶŝ�ϮϬϮϬ͕�ZŝŵƉĞůĂĂƌ�ϯ͕�ϱϭϮϰ�Z�
verbreden inrit
ϯϬ�ũƵŶŝ�ϮϬϮϬ͕�<ĞŶŶĞĚǇůĂĂŶ�ϭ͕�͕�ϱϭϮϭ���
kappen bomen
ϭ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�ZƵǇƐĚĂĞůƐƚƌĂĂƚ�Ϯϲ͕�ϱϭϮϭ�t�

vergroten woning 
ϯ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕��ZĂĂŬĞŝŶĚƐĞ�<ĞƌŬǁĞŐ�ŽŶŐ͘�
;ƐĞĐƟĞ�W�ϴϱϯͿ
aanleggen waterbassin
ϯ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�ZĂĂŬĞŝŶĚƐĞ�<ĞƌŬǁĞŐ�ŽŶŐ͘�
;ƐĞĐƟĞ�W�ϴϱϯ�ĞŶ�W�ϭϬϰͿ
aanleggen trayvelden en (beton)paden
ϲ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕��ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ�̂ ǁĞĞŶƐƉůĞŝŶ�ϯϲ͕�
ϱϭϮϭ��D
bouwen tuinmuur 
ϳ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�^ĐŚŽŽůƐƚƌĂĂƚ�ϱϯ͕�ϱϭϮϰ�ZE
kappen boom
ϳ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�WĂƐƚŽŽƌ��ŽŽŵĂŶƐƐƚƌĂĂƚ�ϮϮ͕�
ϱϭϮϲ�,W
bouwen overkapping

Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht bezwaar ma-
ŬĞŶ�ƚĞŐĞŶ�Ěŝƚ�ďĞƐůƵŝƚ͕�ďŝŶŶĞŶ�ϲ�ǁĞŬĞŶ�ŶĂ�
de datum van verzending van het besluit. 

Volledige meldingen
ϯϬ�ũƵŶŝ�ϮϬϮϬ͕�dŝŶŶĞŐŝĞƚĞƌƐǁĞŐ�ϵ͕�ϱϭϮϭ�Z,
saneren asbest
ϭ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕��ĂǀĞůƐĞǁĞŐ�ϲ͕�ϱϭϮϲ�EE
saneren asbest 

�Ws

/ŶŐĞŬŽŵĞŶ�ĂĂŶǀƌĂŐĞŶ�
ǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ��Ws�ĞŶ�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�
ǁĞƩĞŶ
:ĂĂƌŵĂƌŬƚ�Ě͛Ŷ�DĂƐƚĞŶĚŽů�ŽƉ�Ϯϲ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ�
ǀĂŶ�ϭϬ͗ϯϬ�ƵƵƌ�ƚŽƚ�Ϯϭ͗ϯϬ�ƵƵƌ�ŽƉ�ZĞĐƌĞĂƟĞ-
park d’n Mastendol in Rijen.

U vindt alle volledige 
ŽĸĐŝģůĞ�ďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐĞŶ

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


